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என் ப யர் அலி 

நோன்  ோக்தோத்தில் வசிக்கிஜேன். 







புழுதி அண்டிய எங்கள் 

பதருவில், என்னுடைய 

நண் ர்களுைன்  கோல் ந்து 

விடையோடுவது எனக்கு 

மிகவும்  ிடித்தமோனது. 

ப ற்ஜேோர்கடை 

அதிேடவக்கும்,  உேத்து 

ஒலிக்கின்ே இடசயும் 

மிகவும்  ிடிக்கும். 

ஜமலும், நோன் 

நைனமோடுவதிலும்  

மிகுந்த  

நோட்ைமுடையவன். 





எனது ஜ னோவிலிருக்கும்  அந்த  டமடய என்  

மனதிலிருக்கும்  ஓடசயற்ே  இடசக்கு  இடயந்து  

நின்றும்  மறு டி  பதோைர்ந்தும் ,  வழுக்கியும் ,  தோவிக்  

குதி த்தும் ,  ஓைச்  பசய்வதும்  எனக்கு  மி கப்  

  ி டித்தமோனபதோன்று .   

ஆனோல்  மற்பேல்லோவர்ற்டேக்கோட்டிலும் ,  எனக்கு  

மி க  மி க   ிடித்தமோனது ஜகலிகிேோப் ி  –  

என்னுடைய பமோழியின்  எழுத்துக்கடை எழுதும்  

விதமும் ,  அவற்டே  ஒரு   க்கத்தில்  வலமிருந்து  

இைமோக  வடிவடமக்கும்  முடேடமயும் .  



ஒரு நீண்ை வோக்கியத்டத  எழுதுவது ,  ஒரு  கோல் ந்து விடையோட்டு 

வீேடன பமதுவோன இயக்கத்தில்   ோர்ப் து  ஜ ோன்ேது .  

 

ஏபனனில்  அவன் டமதோனத்தின் குறுக்ஜக  உடதத்த   ந்தின் 

சுவடுகடைப் ஜ ோல் ,  நோனும் புள்ைிகடையும் ,  வடையங்கடையும் 

என்  ின்ஜன சுவடுகைோக  விட்டு பசல்கிஜேன் .   





யோஸ்மின் – இது என் தங்டகயின் ப யர். 

சில  வோர்த்டதகள்  மற்ேடவகடைக்  

கோட்டிலும்  எழுதுவதற்கு  சுல மோக  

இருக்கிேது .  அடவகைின்  எழுத்துக்கள்  

ஒன்ஜேோபைோன்று வடையங்கைோல்  

 ின்னிக்பகோண்டு தோங்கைோகஜவ  

அழகோன  வடிவங்கடை 

உண்ைோக்குகின்ேன .   

யோஸ்மின் எனும் என் தங்டகயின் 

ப யருக்கோன வோர்த்டத ஜ ோல அப் டிஜய 

எனது ஜ னோவிலிருந்து அது 

வழிந்ஜதோடுகிேது.  







மற்ே வோர்த்டதகள் கடினமோனடவ. ஏகப் ட்ை 

வடையங்கள், ஏகப் ட்ை  பநடிய கம் ங்கள், 

அடவ ஜ னோவின் மசிடய கோகிதத்தில் 

சிக்கலோன முடிச்சுகள் ஜ ோலோக்கிவிடும். 

முஸ்த ோ என்ே என் தோத்தோவின் ப யடேப் 

ஜ ோன்ே கடினமோன வோர்த்டதகடை நோன் 

திரும் த்திரும்  எழுதி  ழகிஜனன். 

முஸ்த ோ – என் தோத்தோவின் ப யர். 



என் அம்மோ கிண்ைலோக என்டன யோகுத்  – உலகின் ஆக  ிேசித்திப ற்ே ஜகலிகிேோப் ி  
கடலஞோின் ப யேோல் அடழப் ோர்கள். சுமோர் 800 வருைங்கள் முன்பு அவரும்  ோக்தோத்தில் 

வசித்தோர். அவர் எழுதுவடத தினமும்  யிற்சி பசய்த டிஜய இருந்தோர். அவர், எழுத்துக்கடை 

உருவோக்கும் புது வழிகடை கண்டு  ிடித்தோர். 
அவர் ஒரு ஜமடத. அத்தடன அழகோன 

எழுத்துக்கடை  உருவோக்க  

முடிந்தவேோடகயோல் அவர்தோன் என்னுடைய 

ேகசிய ஹீஜேோ என் டத நோன் யோோிைமும் 

பசோல்லுவதில்டல. 





அவர்கள் நகேத்டத எோித்தும் ,  நூற்றுக்கணக்கோன ,  

ஆயிேக்கணக்கோன மக்கடைக் பகோன்று குவித்தனர் .  யோகுத்  

தப் ிஜயோடி ஒரு உயேமோன ஜகோபுேத்தின் மீது ஏேிபகோண்ைோர்  

யோகுத்டதப்  ற்ேி  அவர்கள் பசோல்லும் கடத ஒன்று 

இருக்கிேது .   1258ம் வருைம் ஒரு அச்சம் சூழ்ந்த நோைில் 

பமோங்ஜகோலியர்கள்   ோக்தோத்தின் மீது  டைபயடுத்தனர் .   



அங்ஜக யோகுத் எழில் மிக்க எழுத்துருக்கடை 

உருவோக்கினோர் .  

அந்த ஒலிநயமும் ,  

நைினமும் கூடிய 

எழுத்துருக்கள்  

மூலம்  

ஜ ேச்சத்டத 

விேட்டியடித்தோர் .  



குண்டுகளும், கடனகளும் எங்கள் நகேத்டதத் தோக்கி மேணமும், அழிவும் 

மறு டியும் பதருக்கடை நிேப் ிக் பகோண்டிருந்த  2003ன் ஒரு  யங்கே 

இேவில், யோகுத்  ஜ ோல நோனும் எழுதிக்பகோண்டிருந்ஜதன். 

 

அன்று இேவு முழுவதிலும்,  ின் வந்த, குண்டுகள் ப ோழிந்த மற்ே 

இேவுகைிலும் நோன் எழுதிக்பகோண்டிருந்ஜதன். என் அடே முழுவடதயும் 

ஜகலிகிேோப் ி  எழுதிய கோகிதங்கைோல் நிடேத்ஜதன். என் மனடத 

அடமதியோல் நிடேத்ஜதன். 







இப்ப ோழுது, இேவு ஜநேங்கைில் குண்டு 

விழுவது நின்றுவிட்ைது. ஆனோல் யுத்தம் 

உருமோேியிருந்தது. 

 

அதனோல், நோன் எழுதிக்பகோண்ஜைருந்ஜதன் --

- சுல மோன வோர்த்டதகஜைோடு, எழுத 

கடினமோன வோர்த்டதகடையும் ஒரு ஜசே. 



நீண்ை, வீச்சுைன் கூடிய பகோக்கி 

ஜ ோன்ே எழுத்துக்கைைங்கிய ஹர்ப்  – 

ஜ ோர்... ஜ ோன்ே வோர்த்டதகைில் 

என்னுைய ஜ னோ எைிதோக மிதந்து  

தைவிச் பசல்வது ஜவடிக்டகயோக 

இருக்கிேது.  



ஆனோல், அடல-அடலயோன மற்றும் சற்ஜே 

சோய்ந்த பகோம்புகடையுடைய   ச லோம்  – 

அடமதி... என்று எழுதும் ஜ ோது எவ்வைவு 

உறுதியுைன் என்டன எதிர்க்கிேது. 



இந்த வோர்த்டத என்னுடை 

ஜ னோவிலிருந்து இலகுவோக வழிந்து 

வே நோன் இன்னும் எவ்வைவு  யிற்சி 

பசய்ய ஜவண்டியிருக்குஜமோ.  





ஆசி ோியோின்  குேி ப்பு  

ஜகலிகி ேோப் ி  அல்லது எழுத்துக்கடை வடேயும் 
கடல, இஸ்லோமிய கலோசோேத்தின் ஓர் முக்கிய 

அங்கம். இஸ்லோமியர்கள், அவர்கைது புனித 

நூலோன ‘குேோன்’ ஐ  ோர்ப் தற்கு  எவ்வைவு 

அழகோக்க  முடியுஜமோ, அடத ஜகலிகிேோப்ட  
உ ஜயோகித்து பசய்கிேோர்கள். அவர்கள்  ள்ைி 

வோசடல அழகு  டுத்தவும் அடத  யன் 

 டுத்துகிேோர்கள். ப ரும் ோலோன எழுத்துக்கள் 

ஜகோர்த்திருப் து அேோ ிய ஜகலிகி ேோப் ி க்கு  
அழகு  ஜசர்கிேது .  புள்ைிகளும் ,  உயர்ந்த  

கம் ம்  ஜ ோன்ே எழுத்துக்களும் ,  ஜமலும் 

நயம்  ஜசர்த்து ,  அே ி  எழுத்துக்களுள்ை  ஒரு  

 க்கமோனது இடசக்  குேியீடுகைின்   க்கம்  

ஜ ோலுள்ைது .  



இந்தக் கடதயில் குேிப் ிைப் ட்ை ஜகலிகிேோப் ி 
வடேவோைர்  யோகுத்-அல்-முஸ்தோஸ்மி. அவர், சுமோர்  

1221ம் வருைம் எதிஜயோ ியோவிஜலோ அல்லது நவீன 

துருக்கியிஜலோ  ிேந்து 1298ல்  ோக்தோதில் 

மடேந்தோர். இது ஜ ோன்ே சில உண்டமயோன 

விவேங்கள் மற்றும்  ோக்தோதின் அழிவின் ஜ ோது 

வடேவதற்கோக உயேமோன ஜகோபுேத்திற்கு தப் ி 

ஓடினோர்  என்ே கடதகடைத் தவிே, அஜே ிய 

பமோழி ஜகலிகிேோப் ியில் தடல சிேந்தவர்களுள் 

ஒருவேோன  அந்த மனிதோின்  வோழ்க்டகடயப்  ற்ேி 

ஜவபேந்த விவேங்களும் பதோியவில்டல. மக்கள் 

அவருடைய எழுத்துக்கடை இன்னமும் 

ப ோக்கிஷமோக  ோதுகோத்து வருவதோல் அவருடைய 

ஜகலிகிேோப் ியின் சில மோதிோிகள்  ிடழத்துள்ைன. 

கீஜழ ஜதோன்றுவது அவருடைய டகபயோப் மோகும் 






